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Z E L E N I N A  

P r í p r a v a  
Zelenina a ovocie tvoria prirodzenú súčasť ľudskej výživy. Potraviny tohto druhu sú dôležité najmä pre obsah 
minerálnych látok a vitamínov. 
Zeleninou voláme jedlé časti (korene, listy, plody, cibule, hľuzy) kultúrnych rastlín, ktoré sa vo výžive používajú 
surové, alebo upravené rôznym spôsobom.  

P r o b l é m  
Prečo existujú rôzne ochorenia? Ako im predchádzať? Prečo ťa nútia jesť zeleninu? 

P o m ô c k y  
zelenina, stôl, počítač s Internetom 

P o s t u p  

1. Prinesenú časť zeleniny vlož do vrecúška so svojím menom. 

2. Na stôl (ak máš) polož cibuľku alebo koreň. 

3. Na druhý stôl polož (ak máš) stonku, na ďalší listy, kvet a plod. 

4. Rozdiskutujte akej rastliny je prinesená časť, na čo sa používa. 

5. Aké nové skupiny by ste mohli vytvoriť? Aké sú kritériá pre nové triedenie (tvar, veľkosť, farba...)? 

6. Urči, do ktorej skupiny zatriediš učiteľom danú časť rastliny. 

7. Vyber si jeden druh zeleniny a preskúmaj, aké vitamíny a minerálne látky obsahuje. Zisti, aké živiny 
obsahuje. Pracuj s Internetom. 

8. V Microsoft Word vypracuj záverečnú správu, ktorá bude obsahovať popis zeleniny s obrázkom. 

9. Vytvorte spoločnú tabuľku, ktorá bude obsahovať informácie o skúmaných druhoch zeleniny. Vytvorte 
prehľad, aké živiny, vitamíny a minerálne látky obsahuje. 

Z h r n u t i e  
Chutí vám prinesená zelenina? Prečo je dôležité konzumovať zeleninu? 
Viete pripraviť jedlo zo zeleniny? 

Z a d a n i a  
Kuchynsky sa zelenina spracúva najčastejšie varením a dusením. Pri varení ju treba vkladať vždy do vriacej 
osolenej vody, aby sa uchoval vitamín C. Do uvarenej zeleniny sa odporúča zamiešať časť surovej zeleniny, 
posekanej alebo postrúhanej, lebo tým sa zvýši biologická hodnota jedla. Pokrmy zo zeleniny by sa nemali 
odkladať, ani prihrievať, lebo tak sa znižuje ich vitamínová hodnota. 
Nakoniec hodiny si pripravte šalát z prinesenej zeleniny alebo pripravte pokrm, ak sa dá. 


